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 RKY:n toinen vuosikokous Hyväksyi talousarvion ja antoi hallituk-

selle vastuuvapauden. Vuosikokous keskusteli Liisankadun huoneis-
ton tilanteesta aina myynnistä omaan käyttöön ottamiseen asti.  

 Rautialassa on uudet aitan portaat ja laiturin kaiteet. 

 Muutamia vesivaurioita korjataan vuoden loppuun mennessä. 

 Kaipaamme kertomuksia 90 vuotta täyttävään Siipipyörään.  

 

KIRKKOPYHÄT  

 Kokkola tuossa   

 Ylivieskan kirkossa 10.08.14 klo 10 saarna Tanjunen 

 Oulujoella syksyn kuluessa 
 

 RKY:n Syysvirkistyspäivät Rautialassa 12.-14.09.14. 

 

Kannen kuva: Arto Auranen. IRM:n presidentti Ueli Berger saarnasi 
Vesilahden kirkossa Kesäpäivien yhteydessä. Tulkkina toimi Tuu-

lia Passila 
 

RKY:n   TIEDOTUKSIA 

SIIPIPYÖRÄ 
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SIIPIPYÖRÄ 
RAUTATIELÄISTEN KRISTILLISEN 
YHDISTYKSEN LEHTI 
 

 4-2014                                              89. vuosikerta   
 

 

KRISTUKSEN KIRKKAUS 
 

”Taas siunattu päivä nyt luo valo-
aan” Vk 532:1 
 
Kesä ja kirkkovuosi on edennyt kir-
kastussunnuntaihin. Saamme yhdes-
sä viettää Kristuksen kirkastumisen 
päivää. Tätä kirkollista juhlaa on 
Ruotsissa ja Suomessa vietetty jo 
1500-luvulta lähtien. Vapahtajamme 
kirkastuminen oli Hänen elämänsä 
taitekohta. Apostolit saivat omin sil-
min nähdä Hänen jumalallisen suu-
ruutensa ja kuulla Jumalan äänen: 
”Tämä on minun rakas poikani, kuul-
kaa Häntä”. Jumalan kirkkaus tulee 
aina ja kaikkialla ilmi uhrautuvassa 
rakkaudessa.  
 
Tämä viesti tulee vahvasti esille 
evankeliumin (Mk 9:2-8) lisäksi myös 
päivän virsissä. Evankeliumi keskittyy 
erityisesti Markuksella Jumalan Pojan 
messiaanisuuteen. Professori Haa-
van mukaan evankeliumikertomus al-
kaa yllättävästi ilmoittaen edellä ku-
luneiden päivien määrän. Tämä on 
koko evankeliumissa tuiki harvinaista 
johtuen ilmeisesti evankelista Mar-
kuksen käyttämästä lähteestä.  
 
Aikamääre ”kuuden päivän kuluttua” 
suuntaa kertomuksen luontevasti ky-
läsaarnasta kirkastukseen. Kirkas-
tuksen paikkaa voidaan etsiä Filip-
puksen Kesarean läheisyydessä ko-
hoavalta Hermonilta. Kirkastusnäyn 

näkevät sisäpiiriläiset; Pietari, Jaakob 
ja Johannes. He kohtaavat jotakin 
sellaista, mikä saa heidät täysin 
hämmästyneiksi. Heidän edessään 
on vanhan liiton välimies Mooses 
kasvot kirkastuneina. Kaiken keskellä 
näemme Ihmisen Pojan Isänsä kirk-
kaudessa. Tämän kaiken ytimessä 
meille ilmaistaan, kuten näille kolmel-
le opetuslapselle edessä oleva Kris-
tuksen uhrikuolema. 
 

Pietari toteaa hämmentyneenä: ”hyvä 
on meidän tässä olla”.  Hän lienee ol-
lut niin pelästyksissään, ettei tiennyt, 
mitä sanoa. Näkeminen sai hänet to-
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laltaan. Sitten evankelista Markus 
kertoo meille pilvestä, uuden ilmoi-
tuksen antajasta. Kirkastusvuorella 
on pilvellä kokonaan uusi tehtävä: to-
distaa Jeesuksesta. Israel on saanut 
lopunaikojen suuren lainopettajan, 
jonka sana on kaikkien kuultava. 
 
Opetuslapset ovat edelleen hämmen-
tyneitä: Mestari on yksin tavallisen 
rabbin puvussa. Mitä tämä kaikki tar-
koittaa tämän päivän ihmisille? Eh-
käpä meitä muistutetaan siitä, ett-
emme omin voimin emmekä teko-

jemme kautta voi muuta kuin häm-
mästellä Jumalamme suurta suunni-
telmaa omiansa varten. Saamme yhä 
vain hämmästellä Vapahtajamme 
meille osoittamaa lahjaa: suurta ar-
moa ja käsittämätöntä huolenpitoa. 
Ristillä kaikki kirkastuu, armo ja an-
teeksiantaminen on todellisuutta 
myös meille. 
 
 

Reino

 
 

 
 
 

 

IN MEMORIAM 
 

Arvi Hämäläinen, Suonenjoen RKY:n piirin pitkäaikainen pu-

heenjohtaja siirtyi ajasta iäisyyteen 22.05.14. Hänet siunattiin hau-
dan lepoon 14.06.14. Kiitos Arvi uskollisuudestasi ja palvelustasi. 
Arvia jäivät kaipaamaan Riitta-puoliso ja kolme lasta perheineen 
sekä lukuisa ystäväjoukko. 

 
 

Eini Hallanoro, monissa palvelutehtävissä VR:llä toiminut maamme en-

simmäisiin naisasemapäälliköihin lukeutunut ystävämme kuoli Naantalissa 
21.05.14. Hän olisi syyskuussa täyttänyt 90 vuotta.  Virkansa ohessa hän toimi 
mm. Rautatievirkamiesliiton hallituksessa.  
Hänen uurnansa laskettiin Oulun hautausmaalle puolisonsa viereen 25.06.14. 
Häntä jäivät poikien perheiden lisäksi kaipaamaan laaja ystäväpiiri eri puolilla 
rataverkkoa. 
RKY ja Siipipyörän lukijat toivottavat siunausta ja voimia Arvin ja Einin läheisil-
le jälleennäkemisen toivossa. 
 

 
 

 

Arvoisa jäsenemme! 
 Halutessasi muistettavan merkkipäiväsi ilmoita siitä Reinolle 0445599017 

tai Artolle 0400654526 arto@auranet.fi 
  



Siipipyörä   4 - 2014      5 

 

 

PUHEENJOHTAJAN 
PALSTA 
 
”Herra on kuningas! Riemuitkoon 
maa, iloitkoot meren saaret ja ran-
nat!” Ps. 97:1 
Suomen suvi on upeimmillaan. On 
saatu sadetta, vietetty viileitä päiviä 
ja auringon lämmöstäkin on saatu 
nauttia. Tätä raapustaessani lämpöti-
la on varjossa 24 astetta ja luonto 
kukoistaa. Kesäiset terveiset koko-
usmatkalta Sveitsistä 27.-30.06. Siel-
lä Tuuliaa ja minua kanssa pidettiin 
kuin piispaa pappilassa. IRM:n presi-
dentti  Ueli nouti meidät Zurichin len-
tokentältä ja vei meidät kauniiseen 
kotiinsa. Siellä meitä odotti jo Intian 
edustaja ja Uelin puoliso sekä herkul-
linen lounas. Vierailimme myös van-
hoilla roomalaisen kylpylän ja linnoi-
tuksen raunioilla. Teimme pienen kä-
velyretken Reinin rantaan ja tutkai-
limme Saksan maalle. Suuri, kaunis 
kiitos Uelille, hänen Rouvallensa ja 
kodillensa lämpimästä ystävällisyy-
destä. 
Illalla 27.06. alkoivat Liestalin ase-
man lähellä olevassa hotelli Bienen-
bergissä kokoukset, jotka jatkuivat 
seuraavana päivänä. Kokouksissa 
käsiteltiin mm. IRM:n talousarvio, jä-
senmaksun suuruus ja muut käytän-
nön asiat kuten vuoden 2015 kalente-
rit. Myös edustajien vastuu- ja tehtä-
väalueita käsiteltiin. Ensi vuoden ko-
kouspaikaksi päätettiin lähellä Han-
noveria oleva paikkakunta Goslar 
Saksassa. Siellä vietetään myös 
vuoden 2016 IRM:n kansainvälinen 
konferenssi. Intian ArulRaj sai yksi-
mielisesti kansainvälisen edustajan 
valtuudet.  

Sunnuntai 29.06. olikin sitten retki- ja 
ulkoilupäivä. Matkasimme varhain 
aamulla junalla Liestalista Luzerniin. 
Siipirataslaiva kuljetti meidät vuoristo-
junalle, joka kipusi vuoren rinnettä 
korkealle näköalapaikalle. Sade ja 
sumukaan ei matkantekoa haitannut. 
Oli suurenmoista nähdä aitoa sveitsi-
läistä vuoristomaisemaa puineen, 
peltoineen, niittyineen ja alppimajoi-
neen. Paluumatkan teimme toista 
vuoristorataa laaksoon ja nousimme 
junaan, joka vei meidät takaisin Lu-
zerniin. Siellä tutustuimme vanhaan 
kaupunkiin ja palasimme junalla Lies-
taliin hotelliimme. Maanantai oli läh-
töpäivämme takaisin Helsinkiin. Neu-
vottelimme vielä iltapäivällä Uelin 
kanssa hänen Suomen vierailustaan. 
Hän vei meidät asemalle, josta jat-
koimme suoraan junalla Zurichin len-
tokentälle. 
Kiitos ystäville ja kokousväelle upe-
asta kokonaisuudesta. Matka palveli 
sekä Luojaamme että toinen toisi-
amme. 

Siunaten Reino 
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RKY:n  SYYSVIRKISTYSPÄIVÄT  Rautialassa 
12.- 14. 9.2014 

”Jätä taakkasi Herran käteen, hän pitää sinusta huolen” Ps.55:23 

 
Perjantai 12. 9. 

16-18  Saapuminen ja majoittuminen 
18.00  Illallinen 
19.00  Iltaseurat, tervehdyksiä, lauluja ja muistikuvia 
21.00  Iltatee ja iltapuuhat 

 
Lauantai 13. 9. 

08.30  Lipunnosto ja aamiainen 
10.00  Lähimmäisyyden tutkistelua Raamatusta ja keskustelua 

aiheesta 
12.00  Lounas 
13.00  Lepoa ja hiljentymistä 
14.00  Päiväkahvi 
15.00  Muistoja kesältä 
16.00  Ulkoilua ja uimista ym. 
17.00  Päivällinen 
18.00  Saunominen 
21.00  Lipunlasku, iltahartaus ja iltatee 

 
Sunnuntai 14. 9. 

08.30  Lipunnosto ja aamiainen 
10.00  Jumalanpalvelus Rautialassa 
12.00  Lounas 
13.00  Keskustelua päivien teemasta: lähimmäinen sekä hengelli-

siä lauluja ja virsiä 
14:00  Lähtökahvit lipunlasku ja hyvästelyt. Siunausta kotimatkal-

le 
 

Olisi suotavaa ilmoittautua 09 135 5745, toimistoon Päivystys 
tiistaisin klo 10-14.00. Sähköposti: rky.irm@kolumbus.fi  

  

https://kotisivukone.fi/app/www/rky.tarjoaa.fi/lomake.html?id=2
mailto:rky.irm@kolumbus.fi
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Juhannuksen juhlaa 
Rautialassa 
 
Juhannus, suven juhla 
oli jälleen perinteisen 
suomalainen hämäläi-
sessä maisemassa. An-
tin rakentama kokko pa-
loi rannassa komeasti . 
Iltaseurat pidettiin en-
nen kokon polttamista 
Rautialan salissa vesi-
lahtelaisten ystävien ke-
ra kirkkoherra Henttisen 
johdolla.  
 
Muuten juhannuksen 
vietto kulki tuttua ra-
taansa: kävimme kirkossa molempina 
pyhinä. Sanaa viljeltiin ja siitä keskus-
teltiin. Arto piti raamattutunnin ja saar-
nasi sunnuntaina Narvan kirkossa aar-
teen löytämisestä.  
Reino saarnasi juhannuksena Vesi-
lahden kirkossa. Laulaminen ja muis-
telut tervehdyksineen kuuluivat olen-
naisena osana päivien ohjelmaan. Le-
po ja tuttavalliset jutustelut vuorotteli-
vat, eivätkä pienet koleahkot sadekuu-
rot pahemmin juhlia tärvelleet. Kalle-
sedän laulun jälkeen laittauduimme 
kukin kotia kohti. Päivien päätteeksi 
talousvaliokunta kokousti. Mi-
käpä oli ollessa Taivaan Isän 
hyvässä hoidossa ja Suutarin 
perheen meitä palvellessa. 

 

  

Kuvat: Perinteinen kokko poltettiin 
viileässä säässä 
Antti laittoi RKY:n rintamerkin Kirsti  
Hartikaiselle. 
Antti on ahkera kolehdinkerääjä 
Vesilahden kirkossa. Kuvat AA 
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Kesäpäivät  2014 
 
Yhdistyksen kesäpäivät pidettiin 
kesäkodillamme Rautialassa 18.-
20.07.2014. Meillä oli tällä kertaa ta-
vallista merkittävämmät puitteet, 
olimme saaneet vieraaksemme 
IRM:n presidentin Ueli Bergerin.  
 
Jo perjantai-iltana 18.07. saimme hä-
neltä Sveitsin terveiset. Jäsenistö sai 
tehdä hänelle kysymyksiä. Ueli kertoi: 
hänellä on vaimo Karin, upeat lapset, 
koti, työ veturinkuljettajana ja osa-
aikainen työ Sveitsin rautateillä rauta-
tiepastorina. Kuten tiedämme hän on 

kansainvälisen Rautatielähetyksen 

puheenjohtaja. Tähän yhdistykseen 
kuuluu tällä hetkellä 15 maata.  
Viimeisimmät uudet jäsenmaat ovat 
Norja ja Ranska. Lauantaina 19.07. 
hän kertoi meille lähemmin sveitsiläis-
ten ystävien toiminnasta Rautatielähe-
tyksen parissa.  Heillä on 44 alueellis-
ta toimintayksikköä, joiden toimesta 
alueellista koordinointia ja toimintaa 
järjestetään. Rail Hope Magazine-
lehdessä kerrotaan eri alueiden yh-
dyshenkilöt puhelinnumeroineen ja 
toiminnasta eri alueilla. Liikunta- ja 
kuntoilupiirit järjestävät vuosittain alu-
eellisia pyöräilyretkiä radan varsien 
toimipisteisiin (Fit & Fun), joissa nauti-
taan yhteinen ateria, teet / kahvit, kes-
kustellaan tästä tärkeästä työstä ja 
jaetaan kansainvälisiä kalentereita. 
Näihin tilaisuuksiin kutsutaan alueen 
rautatieläisiä. 
Ueli osallistuu Sveitsin Rail Hope-
lehden toimituskuntaan. Lehti ilmestyy 
kolme kertaa vuodessa ja hän kirjoit-
taa tervehdyksensä joka numeroon. 
Jokaisessa lehdessä pyritään haastat-
telemaan Sveitsin rautateiden eri or-
ganisaatioiden johtohenkilöitä heidän 
toiminnastaan. Kansainvälisessä yh-

teistoiminnas-
sa hänellä 
ovat apunaan 
mm. kansain-
välisestä sih-
teeristöstä 
Tuulia Passila 
Suomesta Eli-
sabeth Andret-
ti Sveitsistä 
sekä rukous-
koordinaattori 
John Lunn 
Englannista.  
 

IRM:n vuotuinen kokous Sveitsin Bie-
nenbergissä, Liestalissa  Kuva Tuulia 
Passila 

Leppoisaa yhdessäoloa Kesäpäivillä Rautialan pihapiirissä 
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Näppärästi Reino esitteli ohikulkijoille Kristillistä 
Rautatielähetystä tarjoten pöönävelliä, jota jäi 
matkalaisilta yli. 

Sunnuntain jumalanpalveluksessa 
Vesilahden kirkossa Ueli saarnasi päi-
vän evankeliumista Matt. 16:13-19. 
Tulkkina toimi sihteerimme 
Tuulia. Aluksi Ueli kiitti mah-
dollisuudesta tulla Vesilahdel-
le, hänestä oli ilo tavata seura-
kuntalaisia.  
Ydinsanoma evankeliumista 
oli: Jokainen meistä on kutsut-
tu Herran palvelukseen ja itse 
Kristus tahtoo olla kutsumassa 
työtovereikseen meistä jokai-
sen. Hän sitoi saarnaansa 
myös menneet jalkapallon 
maailmanmestaruuskisat Bra-
silian Rio de Janeirossa. Sieltä 
televisioitujen otteluiden välis-
sä näkyi valtava siunaava Kris-
tus-patsas. Hän kertoi myös 
omakohtaisen kohtaamisen rautatie-
pastorina baselilaisen veturinkuljetta-
jan kanssa. Kuljettaja ei tuntenut Kris-
tusta, mutta toisin taisi käydä veturiin 
tulleen ongelman vuoksi. Ongelma  
hoidettiin yhdessä. Veturinkuljettaja 
tuli uteliaaksi Uelin kerrottua, että hän 
oli rukouksessa pyytänyt veturin tule-
van toimintakuntoiseksi ja matka voisi 
jatkua. Yhdessä koettiin, kuinka Her-
ran palveluksessa kaikki on mahdollis-
ta. Jokainen kaikkialla on kutsuttu 
Herramme apostoliksi. Jokainen meis-
tä voi siis olla omalla paikallaan Her-
ran palveluksessa. 
 
Toinen vuosikokous sujui totutuissa 
merkeissä. Tilien tarkastelun ja toi-
minnan tarkastajien tarkastuskerto-
muksen jälkeen kokous antoi yksimie-
lisesti tili- ja vastuuvapauden vuoden 
2013 tileistä tili- ja vastuuvelvollisille. 
Vuosikokous keskusteli lisäksi vilk-
kaasti ja monipuolisesti Liisankadun 
osakehuoneistosta. Vuosikokous sai 

myös tietoa yhdistyksen tulevista ta-
pahtumista. Puheenjohtaja kiitti koko-
usedustajia hyvästä kokouksesta ja 

monipuolisesta keskustelusta. RKY:n  
hallitus kokoontui ennen varsinaisten 
kesäpäivien alkua perjantaina. 

 
Opastettu retki Tampereelle 
Päiviemme yhteydessä teimme onnis-
tuneen kesäisen retken Tampereelle 
linja-autolla Hellän ja Matin opasta-
mana. Retkikohteina olivat Tampe-
reen tuomiokirkko, Amurin asuinalue, 
Pyynikinharju näköalatorneineen sekä 
retkikahveineen ja lopuksi tutustuim-
me Kalevan jatkuvavalumenetelmällä 
toteutettuun arkkitehti Pietilöiden ka-
lanmalliseen betonikirkkoon.  
Lämmin kiitos teille jokaiselle kesäpäi-
vistä ja aivan erityisesti Uelille vierai-
lusta. Talon isäntäväki ansaitsee 
myös kauniit kiitokset. Siunausta ke-
säänne. Tapaamisiin syysvirkistyspäi-
villä 12.-14.09.14. Olette kaikki terve-
tulleita, tuo ystäväsikin. 
 

Siunaten Reino 
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Ueli Berger Rautialassa Axel von 
Weissenberg kuvan edessä. Kuvat 
Arto Auranen 

 

ESITTELYSSÄ  Ueli Berger
 
Ueli Berger tuli rohkaisemaan meitä 
ja kertomaan, miten yhdistyksemme 
voisi tavoittaa nuoria. 
Samalla hän toi esille miten liik-
keemme ilme voisi kansainvälistyä 
ja tuntua nykyihmisistä houkuttele-
valta. Ueli antoi siis eväitä meidän jo 
suunnittelemaamme keskipitkäntäh-
täimen (KPT) ohjelmaan, jonka laa-
jennettu hallitus 2 vuotta sitten 
suunnitteli. 
Ueli haluaa jakaa kokemuksensa ja 
työskentelytavat Sveitsistä ja sen, 
mikä voisi auttaa RKY:tä löytämään 
uutta sukupolvea joukkoonsa. Me-
todina hänellä on se, miten sukupol-
vet voivat tehdä yhdessä työtä. Näin 
siirrämme vanhempien kokemuksen 
ja näyn nuoremmille. 
 

Millainen mies on Ueli Berger? 
Omien sanojen mukaan, hän rakas-
taa junilla ajamista. Hän on veturin-
kuljettaja ja tykkää erityisesti siitä, 
että voi yhdistää ammatin ja kristilli-
sen työn.  
Vuodesta 2007 lähtien Ueli on toi-
minut Sveitsin rautateiden veturin-
kuljettajana ja puolet ajasta Rail Ho-
pe Sveitsi rautatiepastorina. Lisäksi 

hän on IRM:n preidentti, jossa omi-
naisuudessa hän oli nyt Suomessa. 
Ueli on toiminut 15 vuotta nuoriso-
työssä ”Campus for Crusade” (Swit-
zerland) järjestössä. Hänen tehtä-

vänsä oli vetää johtajakoulu-
tusta Baselissa opiskelijoille, 
jotka halusivat seurakuntatyö-
hön. Silloinkin hän toimi myös 
Sveitsin rautateillä veturinkul-
jettajana.  
Ueli on syntynyt kristilliseen 
perheeseen, mutta ei ollut mi-
tenkään aktiivinen uskova.  
 

Ueli keskusteli vilkkaasti mm. keu-

ruulaisen Liisa Kuoppalan kanssa 

hyvistä menneistä ajoista. 
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Ueli Bwerger 1985 suoritti 2 vuotta 
kestävä kurssin junankuljettajana. 
Tätä ennen opiskeli koneen asen-
nusta Braun Bover (BB) rakentaen 
junien vetureita. Siellä hän tutustui 
kristittyyn työtoveriin, joka kertoi hä-
nelle Jeesuksesta. Kymmenen päi-
vän aikana he kävivät keskusteluja 
uskon asioista. Yhtenä iltana työka-
veri pyysi mukaan kokoukseen. Siel-
lä näet millaisia ihmisiä uskovat ovat 
ja miten he toimivat. Ueli lähti ja näki 
siellä ikäisiään nuoria. Kokouksessa 
eräs mies kertoi elämästään kuinka 
hänestä tuli kristitty. Miehen kerto-
mus teki vaikutuksen Ueliin. Miehen 
viesti oli aito todistus Jeesuksesta ja 
hänen pelastavasta työstä. Kokouk-

sen jälkeen he istuivat pyöreän pöy-
dän ääreen. Uelin työkaveri sanoi 
hyvin vakuuttavasti, mitä Jeesus on 
sanonut ja tehnyt. ”Hän on jo sano-
nut Uelin syntyessä hänelle kyllä. 
Mutta myös Uelin on sanottava Jee-
sukselle kyllä.” (”jo ennen kuin sinä 
synnyit minä pyhitin sinut …” Jer. 
1:5) 
Sanat jäivät askarruttamaan Uelia, 
vaikka hän aluksi ei ymmärtänyt, mi-
tä ystävä sanoi. Miehen puheesta jäi 

soimaan myös lause, Jeesus rakas-
taa sinua ja on antanut elämänsä 
Sinulle. 
Keskustelun jälkeen kollega sanoi, 
hyvää yötä. Ei, sanoi Ueli. Hän ha-
luaisi rukoilla tämän miehen kanssa 
elävää Jumalaa, joka saa näin pal-
jon aikaan. He rukoilivat yhdessä 
ensimmäistä kertaa ilman äidin seu-
raa. 
 
Ueli meni nukkumaan sänkyynsä 
tyytyväisenä. Aamulla hän koki 
suurta iloa ja naurua. Ueli näki hen-
gessään näyn, jossa hän ymmärsi, 
että rakkaus ei ole kun Buddha, tai 
kuin Muhammed, vaan rakkaus on 
kuin elävä Kristus itse. Kol 4:4-6 ja 

Gal 4:6 liittyivät näkyyn.  
 
Pyhä Henki otti tilan Uelin 
sydämessä. Se ei ollut 
älyllinen tapahtuma, vaan 
sydämen ymmärrystä. 
Opinnot tuntuivat toisar-
voisilta. Mutta ystävä ke-
hotti: ”Jatka opintoja ja ole 
rohkea ja avoin kaikelle, 
mitä opit ja kuuntele, mitä 
Jumalalla on sinulle sanot-
tavaa.”  
 

Haastatteli Arto Auranen 
 

 
 

Ueli ja hänen Karin vaimonsa Sveitsin kodissaan. Uusi 
Rail Hope paita on ilmestynyt. Kuva Uelin albumista. 

Ueli Berger  53, 
 Presidents of "International 

Railway Mission" (IRM) 
 3 lasta (1tyttö 2 poikaa) 
 vaimo Karin  
 veturinkuljettaja 
 pastori 
 asuu Sveitsissä. 



 
 
 

 
 
 

 

KALENTERIIN 
 

 Syyspäivät  12. – 14.9.Rautialassa 
 Hallitus marraskuussa 11.11.2014 
 Talvipäivät Helsingissä 23.-24.1.2015 
 Siipipyörän 90 vuotisjuhlat 2015 (Odotamme juttuja) 

 

RUKOUSAIHEITA  
 

 RKY:n tulevaisuus, 

 Rautatieläiskodit  

 Kansainvälinen rautatielähetys IRM  

 Lähi-Idän ja Ukrainan tilanne 
 

 
 

 

Sveitsiläiset veturit ja kuljettajana Ueli Berger 


